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 נוכחים:

 חיים ביבס -

 שלמה פסי -

 הילה בן אליעזר -

 שמעון גואטה -

 מויש לוי -

 עדי מן -

 עמיחי זליג -

 אילן בן סעדון -

 אלי סבח -

 גבי אדרי -

 אלעד שמעונוביץ -

 עדי בן אברהם -

 עמיעד טאוב -

 נגה כץ רפפורט -

 בוחניקברוך  -

 און-שחר מי -

 אבי אלבז -

 גילעד ביהרי -

 איתי אלמוג בר -

 

 משתתפים:

 יורם כרמון -

 עו"ד דנה חפץ טוכלר -

 צחי כץ -

 יניב עמוס -

 בתיה שוכן -

 אריק משיח -

 

 

 

 



 

 לשכת המנכ"ל

2671 - M 

 
ahuva_h@modiin.muni.il  9726143-08פקס' :  9726210-08טל:    דוא"ל :   

 
 

 

 

 

 :על סדר היום

 

 עדכון ראש העיר. .1

 

 

  בדיקות  1,376מתוך  .חולים מאומתים 79לפי עדכוני הבוקר של משרד הבריאות: בעיר יש

מהנבדקים נמצאו חולים.  מצד אחד מדורגים גבוה ברשימת הערים עם החולים  6%-כ -שנעשו 

 מהנבדקים. 7.7%אבל מצד שני הממוצע הארצי הוא 

  ,בקשר איתם ומאוד שמחים בשמחתם ובשמחת המשפחה  העירייהחמישה חולים החלימו

 ומחכים שגם יתר החולים יחלימו.

  בעיר מתחם "היבדק וסע". רק אתמול )מרגע  למנכ"ל מד"א, החל מאתמול לפעול פנייהלאחר

. 567 -תושבים. נכון לעכשיו נבדקו היום כ 320בערב( נבדקו  18:00פתיחת המתחם ב 

. מצד אחד זה יגדיל את כמות החולים המאומתים 11:00-21:00הבדיקות יבוצעו בין השעות 

 ניתן יהיהוכך קבל תמונת מצב מהימנה על התחלואה בעיר נשיש בעיר אבל מאידך אנחנו 

 בשכונת אבני חן. טופללמפות איפה יש בעיות ולטפל בהן בדיוק באותו האופן ש

  ,ובשם ראשי הרשויות בישראל למשרדי הבריאות המשפטים  ובשמ ראש העיר פנהבמקביל

 והפנים בדרישה להעביר לידי הרשויות את נתוני המבודדים והחולים ברשויות.

 לצמצום נוסף. על פי  יםונערכ 30%-לצומצם ם העובד עבודת העירייה צומצמה: כוח האד

 הנחיית משרד הפנים העובדים לא יוצאים לחל"ת אלה הם בבית על חשבון ימי חופשה.

  העירייה עברה למתן שירות באופן מקוון )סמארט סיטי(. התושבים מקבלים שירותים עירוניים

שגרה. בהנדסה מדווחים על גם ב כךלהמשיך  יש כוונהבאמצעות הטלפון או המחשב שלהם ו

 עלייה בתפוקה של העובדים שעובדים מהבית.

  :לציין לשבח את עובדי האגף  ישחלוקת מזון וקשר עם הקשישים ומטופלי אגף הרווחה

לשירותים חברתיים ואגף הקהילה שיוצרים בכל יום קשר עם המטופלים שלהן ועם האזרחים 

 הותיקים. 

 איתו גם הצורך שלנו לגייס עזרה עבורם. נכון לעכשיו,  מספר הפונים לרווחה הולך וגדל ו

 מסתדרים, הרבה בזכות התושבים המתנדבים הנהדרים של העיר וארגונים.

  .במסגרת זו נערכים לחלוקת מזון גם בימי החג ובחול המועד 

 לקהילת האזרחים הותיקים, מעבר לחלוקת המזון והשיחות היומיות איתם  העירייה מסייעת גם

למרכולים ויחד  בוצעה פנייהקבוצת וואטסאפ בה הם מקבלים הודעות רלוונטיות(,  נפתחה)

ומעלה וכעת מסייעים לתיאום של קנייה  60שעות פעילות המיועדות רק לגילאי  נקבעואיתם 

 ומשלוח עבור הגמלאים בעזרת מתנדבים. זה עובד טוב.

 נה וחצי בלי תקציב מדינה משבר הקורונה מביא איתו משבר כלכלי משמעותי: המשבר כאשר ש

 מאושר וזה אומר שכל השלטון המקומי נמצא במחסור תקציבי גדול. 
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  עשרות שעות של דיוני תקציב שנועדו למצוא פתרון לעסקים התקיימו בשבועיים האחרונים

הקטנים והבינוניים עם משרדי האוצר, הפנים ומשרד ראש הממשלה בנושא חבילת ההטבות 

רים והנחות משמעותיות בנושא הארנונה העסקית. על אף שהמודל טרם לעסקים, בדגש על פטו

סוכם סופית, מסתמן כי הרשויות המקומיות יעניקו לעסקים בתחומן הנחות/פטורים, בהיקף של 

 כשלושה מיליארד ש"ח, וזאת על מנת לסייע בידם להתמודד עם המשבר.

 להרים תקציב לרכישת מנסים  .זו שעת חירום ולא שעת פופוליזם. העולם כולו במשבר כלכלי

מוציאים סרטונים , ויש המזון ותרופות למשפחות שמאתמול להיום איבדו את הפרנסה שלהן

  .מתקציב העירייה 40%ופוסטים ומסבירים שאפשר לוותר על ארנונה לעסקים שמהווה 

 באחריות!!! יש לנהוג

 נפתחוחינוך המיוחד ולילדי הצוותים הרפואיים. אנחנו פועלים לתת מענה גם לילדי ה 

כנו תכנית פעילות ו(: ה12עד  3ילדי עובדי מערכת הבריאות )מגיל  48שמרטפייה לטובת 

 המותאמת לשכבות רב גילאיות כוללת סיפורים, משחקים העשרה וכדומה.

     קפדה יתרה על הצוותים קבלו הדרכה בכל הנוגע לעמידה לפי הנהלים הנדרשים תוך ה            

    היגיינה, מדידת חום ניקויי משטחים. גיוס צוותים חינוכיים בתקופה בה אנשים חוששים להיות       

 במגע עם אנשים אחרים והתארגנות להפעלה בזמן קצר. זה לא דבר של מה בכך כאשר גם       

 ההורים מפחדים לשלוח את הילדים.      

 בבית הספר "פסיפס" עבור ילדי החינוך המיוחד במטרה לסייע "מרכז חינוכי טיפולי  נפתח

להורים המעוניינים בכך כמה שעות של הפוגה. היום כבר החלו מפגשים וטיפולים פרטניים 

 מותאמים לילדים עם צרכים מיוחדים.

  .מהר  הובןהלמידה המקוונת פועלת כסדרה למעט כמה ימים שמשרד החינוך החליט לעצור

תרון אמיתי למצוקות החינוך וכאשר נחזור לשגרה נוכל לנצל את המערך מאוד שיש כאן פ

 המקוון גם ללימודים בשגרה.

  .אנו נערכים גם ליום שאחרי להפעלת מערך לימוד מקוון גם בשגרה 

  מינהל חינוך ממשיך במקביל להיערך גם לשנת הלימודים תשע"א ופועל במרץ לשיבוץ הילדים

ים ואם לא יהיו שינויים שלא תלויים בנו הפרסומים יהיו על פי במוסדות החינוך. הרישום הסתי

 לוח הזמנים המתוכנן. 

  מינהל החינוך סיים את ועדות אפיון זכאות של החינוך המיוחד. הוועדות של התלמידים החדשים

 צפויים להתחיל אחרי החג, ייעשו בהתאם להנחיות משרד החינוך. 

 אות נראה, כי בחינות הבגרות ייערכו במתכונת בהתאם להחלטת משרד החינוך ומשרד הברי

 חירום. עדיין מחכים להנחיות איך המבחנים יתנהלו.

  מערך הדוברות פועל לפרסם מידע מהימן ובזמן אמת לציבור. באתר העירייה הוקם דף מיוחד

לעדכוני קורונה. האתר כולו תורגם לשפה האנגלית )תודה לברוך בוחניק על כך(. וכעת, 

מיעד טאוב(, מעדכנים גם מידע בספרדית, בצרפתית וברוסית, על ידי עובדות מחלקת )ביוזמת ע

 הקליטה.

  העירייה מעדכנת בכל האמצעים הדיגיטליים שלה: פייסבוק, אינסטגרם וכעת גם בטלגרם

 ימים(.  10עוקבים בתוך  3,000)כמעט 

  הפגה לתושבים: סקר לתושבים כדי להבין אם יש עוד דרכים לפרסום אירועי  ייצאבקרוב 
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  הואן נגילה ברחבי העיר, מסיבת יום  -מייצרים יש מאין גם אירועי תרבות להרמת המורל

הולדת לילידי מרץ עם שומבלה )יניב גולן(, קונצרט במרפסת של הקונסרבטוריון ואנו מכינים 

 עוד כמה הפתעות.

 חוגים שלהם.עמותת סחלבים הכינה דף אינטרנטי עם פעילויות ושיעורים של מפעילי ה 

  המרכז הרב תחומי מקיים גם הוא שיעורי הדרכה וכך גם הנוער והצעירים שמשבוע הבא ישדרו 

   מגבירים את האכיפה ואת הנוכחות של אנשי השיטור העירוני ומבצעים סיורים רבים ברחובות

 העיר, פועלים לפזר התקהלויות וכל התנהגות שאינה לפי הנחיות משרד הבריאות.

 

 

 )צורף לזימון( 3.3.2020ר פרוטוקול ועדת הקצאות מיום . אישו2

 

 ברחוב רחל אמנו. 17א. בקשת עמותת מנדלת הלב להקצאת הקרקע והמבנה המצויים במגרש צ'      

ברחוב  17ב. בקשת איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס להקצאת הקרקע והמבנה המצויים במגרש צ'      

 לאה אמנו.

ברחוב מרים  15"ל להקצאת הקרקע והמבנה המצויים המגרש צ' ג. בקשת ארגון נכי צה     

 .החשמונאית

 

 אושר פה אחד         

 

 

 

 במכבים )צורף לזימון(. 415. אישור הסכם הקצאת עם עמותת איל"ן במגרש 3

 

 

 אושר פה אחד         

 

 

 

 

 

 
                                  ______                 ____________________ 
 ה מנכ"ל העיריי –יורם כרמון     תאריך    


